FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital FD-24/2016
O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, torna público a todos
os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessões de
25.06.2014 e 01.07.2016, bem como pela Comissão de Atividades Acadêmicas (CAA)
em 23.03.2015 e 08.08.2016, estarão abertas as inscrições ao concurso público de
títulos e provas para provimento de 2 (dois) cargos de Professor Titular para o
Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia – Área de Direito
Penal, em decorrência da aposentadoria dos professores Vicente Greco Filho e Miguel
Reale Junior, em RTC, Ref. MS 6, salário inicial de R$ 6.979,53 (seis mil, novecentos e
setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), valor referente a maio de 2016,
cargos e claros nºs 128864 e 221910, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no
período de 08 de setembro de 2016 a 06 de março de 2017, das 10:00 às 17:00 horas,
de segunda a sexta-feira, na Assistência Acadêmica da Faculdade (Largo São Francisco,
95 - 1º andar), nos termos do Regimento Geral e Estatuto da Universidade de São
Paulo, e ainda, do Regimento Interno da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo.
As atribuições do cargo são as de professor titular, ou seja, ensino, pesquisa e serviço à
comunidade, além das eventuais responsabilidades de chefia, segundo o Estatuto da
Universidade de São Paulo.
Poderão inscrever-se candidatos portadores do título de Livre-Docente outorgado pela
Universidade de São Paulo, por ela reconhecido ou, a juízo de dois terços dos membros
da Congregação, especialista de reconhecido valor, desde que não pertença a
nenhuma categoria da Universidade de São Paulo.
Ao inscrever-se, o candidato entregará, na Assistência Acadêmica da Faculdade, 100
(cem) exemplares de uma tese original, ainda não publicada, com 50 páginas, no
mínimo, sobre assunto de livre escolha pertinente à matéria em concurso, instruindo
seu requerimento com:
a) prova de que é portador do título de livre-docente, outorgado pela Universidade de
São Paulo, por ela reconhecido ou de validade nacional;
b) memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam comprovados os trabalhos
publicados, as atividades realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações
que permitam avaliação dos seus méritos;
c) prova de quitação com o serviço militar, para candidato do sexo masculino
(fotocópia);
d) título de eleitor e comprovante de votações da última eleição, prova de pagamento
da respectiva multa ou a devida justificativa (fotocópia);
e) recibo, da Tesouraria da Faculdade, do pagamento da taxa de inscrição.
Os candidatos em exercício da função docente na Universidade de São Paulo serão
dispensados das exigências referidas nas letras "c" e "d", desde que as tenham
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências referidas nas letras "c" e
"d", devendo apresentar cópia de visto temporário ou permanente, que faculte o
exercício de atividade remunerada no Brasil.
O concurso consistirá nas seguintes provas com os pesos previstos no Regimento
Interno da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo:
1) prova pública de arguição – peso 4;
2) prova pública oral de erudição – peso 3;
3) julgamento dos títulos – peso 3.
A prova pública oral de erudição será realizada de acordo com o seguinte programa
para escolha do tema:
1. O Direito Penal no Estado Democrático de Direito: missão, função e princípios
constitucionais.
2. Conceito de crime: fundamentos e fases de desenvolvimento da Moderna
Teoria do Delito (conceito clássico, neoclássico, finalismo e funcionalismo).
3. Elementos do crime: ação, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade.
4. A exclusão da tipicidade e antijuridicidade: consentimento do ofendido.
5. Elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.
6. Autoria, co-autoria e participação. A autoria mediata.
7. O crime doloso: conceito, classificação e graus. Tentativa e crime.
8. As teorias sobre erro do tipo. O erro de tipo no Código Penal Brasileiro de 1984.
9. Relação de causalidade: teoria da imputação objetiva e o Direito Penal
Moderno.
10. O crime culposo: negligência, imprudência e imperícia. Crime culposo e
imputação objetiva.
11. Culpabilidade: teorias e o princípio da culpabilidade no Código Penal de 1984.
12. A consciência da ilicitude e o erro sobre a ilicitude Código Penal de 1984.
13. Imputabilidade e Direito Penal Brasileiro.
14. Medidas de segurança. O inimputável e o semi-imputável.
15. Penas: teorias, individualização, consequências acessórias.
16. Pena e política criminal: a legislação brasileira.
17. Execução penal: os tipos de pena e os regimes prisionais. Progresso da pena:
livramento condicional.
18. Crimes contra bens jurídicos difusos: meio ambiente.
19. Crimes contra bens jurídicos difusos: saúde pública. Bioética.
20. Crimes organizados e sociedade moderna. A legislação brasileira.
O concurso a que alude o presente edital será de validade imediata, exaurindo-se com
a nomeação, conforme artigo 128, do Regimento Geral da Universidade de São Paulo.
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 02 de setembro de 2016.

